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BAB III  

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1. Kedudukan dan Koordinasi  

Berikut merupakan keterangan kedudukan posisi penulis pada praktik magang di 

Neo Digital dan alur koordinasi proses bekerja saat mengerjakan proyek. 

1.  Kedudukan 

 

Gambar 3.1 Kedudukan pada Perusahaan 

(Sumber: Berkas Neo Digital) 

Lewat bagan tersebut, kedudukan penulis saat melaksanakan praktik magang di 

Neo Digital adalah sebagai desainer grafis yang berada di bawah departemen 

Client Service tetapi diletakkan di bawah divisi Accout Executive (AE) 

dikarenakan posisi supervisor Frins Aritonang selain menjadi Executive 

Committee tetapi juga memiliki posisi di divisi tersebut, maka dari itu pembagian 

pekerjaan atau proyek dapat diberikan langsung dari tim visual, dari tim AE 
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ataupun dari divisi Marketing Communication yang memegang sosial media milik 

Neo Digital. 

2. Koordinasi 

Berikut merupakan alur koordinasi pekerjaan di Neo Digital yang dibagi dengan 

pengerjaan proyek untuk klien dan pengerjaan proyek untuk konten sosial media 

in-house atau milik Neo Digital, dari gambaran bagan tersebut penulis melakukan 

koordinasi dan komunikasi dengan tiga pihak yaitu supervisor yang juga 

merupakan Account Executive klien, dari bagian divisi visual, dan untuk konten 

sosial media Neo Digital dengan kepala departemen Marketing Communication. 

 

Gambar 3.2 Bagan Alur Koordinasi dengan Klien di Neo Digital 

(Sumber: Berkas Neo Digital) 

 

Gambar 3.3 Bagan Alur Koordinasi Media Sosial di Neo Digital 

(Sumber: Berkas Neo Digital) 
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3.2. Tugas yang dilakukan 

Berikut merupakan daftar pekerjaan atau proyek yang dijabarkan lewat tabel pada 

proses praktik magang di Neo Digital: 

Tabel 3.1 Daftar Pekerjaan dan Proyek Selama Magang 

No Minggu Proyek Keterangan 

1. I 
Desain greeting cards 

untuk Client 
Membuat alternatif 4 layout, membuat 

aset utama, instruksi copywrite 

2. II 
Membuat template 

Instagram Story 
Menyesuaikan tema konten pada IG 

Neo Digital yang berganti 

3. II 
Membuat motion graphic 

Instagram Story 
Membuat 2 video motion graphic 

dengan durasi 15 detik 

4. III 
Neo Digital Lowongan 

Kerja 
Intagram feeds & Instagram story 

5. IV - VI 
Konten Instagram Story 

Neo Digital 
Membuat konten & copy, membuat 

layout 

6. IV - VI 
Konten Instagram Feed 

Neo Digital 
Membuat Layout 

7. VII 
Daihatsu Rocky 

Activation 
Membuat IG Story motion graphic 

untuk pre launching Daihatsu Rocky 

8. VIII 
Membuat kartu Flazz 

untuk hampers 
Membuat Layout 

 

3.3. Uraian Pelaksanaan Magang  

Selama proses praktik magang di Neo digital, penulis bekerja sebagai desainer 

grafis yang mengerjakan pekerjaan di bawah Departemen Client Service dan 

Marketing Communication di mana pada departemen Client Service adalah tempat 

divisi atau tim kreatif yang bertanggung jawab mengerjakan jasa untuk klien 

sedangkan Marketing Communication adalah divisi yang memegang akun media 

sosial milik Neo Digital, karena desainer grafis terkadang sibuk mengerjakan 
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konten desain untuk klien, pembuatan konten pada akun sosial media Neo Digital 

diserahkan pada penulis terutama pada konten Instagram Story untuk hari penting 

atau hari perayaan, begitu pula dengan Instagram Feeds sosial media nya. Selain 

itu penulis juga membantu mengerjakan pekerjaan lainnya dari tim kreatif yang 

memegang pembuatan desain konten untuk klien. 

3.3.1. Proses Pelaksanaan Magang 

Pada proses pelaksanaan praktik magang ada beberapa pembuatan proyek yang 

akan diuraikan, Proyek desain konten sosial media Neo Digital merupakan proyek 

utama penulis, sebagai pelengkap konten yang dibuat ada beberapa aset yang 

diambil dari website Shutterstock untuk menyesuaikan dengan tema konten yang 

dibuat, aset tersebu didapatkan dengan akun shutterstock milik Neo Digital. Selain 

itu penulis juga membantu membuat konten sosial media dan juga desain lainnya. 

 

Berikut merupakan desain yang dikategorikan ke konten Instagram akun Neo 

Digital: 

1. Instagram Story Neo Digital 

Pada konten sosial media Neo Digital dimiliki jadwal pengunggahan konten 

Instagram Feeds sebanyak seminggu tiga kali, namun jadwal pengunggahan 

untuk Instagram Story sendiri belum ditentukan dan dianggap belum konstan, 

maka dari itu untuk menambah konten pada akun sosial media yang dimiliki 

Neo Digital, dibuat konten dengan ukuran Instagram Story yaitu 1080x1920 

px agar dapat diunggah lewat Instagram maupun Linkedin. 

 Dalam proses pembuatan konten desain, tugas diberikan dari kepala 

Departemen Marketing Communication yang kemudian revisi hasil desain 

dikoordinasikan dengan kepala Divisi Visual. Jika ada revisi selanjutnya, dari 

bagian Divisi Visual akan memberitahukan bentuk revisi secara langsung atau 

Supervisor, sedangkan jika bentuk desain sudah tetap, revisi copywrite akan 

diberikan langsung dari bagian Marketing Communication. 
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Gambar 3.4 Koordinasi Revisi saat Work From Home 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

  Berikut merupakan desain konten yang dibuat untuk peringatan hari raya 

baik nasional maupun internasional pada rentan waktu praktik magang, karena 

adanya perubahan tema pada desain grafis konten Instagram Neo Digital 

 

Gambar 3.5 Desain konten Hari Raya 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Kemudian berikut beberapa desain yang dibuat pada saat masa bulan 

Ramadhan, dari ucapan perayaan hingga konten ringan. 

 

Gambar 3.6 Desain konten Ramadhan 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

 

Gambar 3.7 Desain konten Ramadhan 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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2. Konten Instagram Story 

Selain dengan konten peringatan hari raya, didesain juga pengunggahan 

konten Instagram Story lainnya yang memiliki tema ringan sesuai dengan isi 

konten Feed Instagram Neo Digital yang lebih mengarah ke topik-topik ringan 

seperti kuis tebak-tebakkan ataupun infografis ringan yang berhubungan 

dengan berita digital. 

 

Gambar 3.8 Desain Konten Istagram Story 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

3. Lowongan Kerja Neo Digital 

Neo Digital membutuhkan staff baru dengan posisi General Affair Staff, 

desain lowongan kerja sebelumnya dibuat dan didesain bukan dari desainer 

grafis divisi visual tetapi dibuat langsung oleh bagian HR maka dari itu desain 

juga tidak konstan, akhirnya pada awal April dari divisi visual mulai membuat 

lowongan kerja dan Penulis ditugaskan untuk membuat Instagram Feed dan 

Story mengikuti dengan tema yang telah dibuat sebelumnya yaitu dengan 

kesan percampuran geometri 3D dan 2D. 
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Gambar 3.9 Desain Konten Lowongan Kerja 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

4. Template Instagram Story Neo Digital 

Penulis ditugaskan untuk membuat template Instagram Story akun Neo Digital 

dengan tema baru dan juga membuat motion graphic untuk template 

Instagram Story sebelumnya dengan durasi 15 detik. 

 

Gambar 3.10 Template yang dianimasikan dan Template bertema baru 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Penulis membuat animasi terhadap geometri seperti perubahan opacity, 

pergerakan posisi dan ukuran aset menggunakan software Adobe After Effect, 
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Premiere dan Illustrator. Sebelum pembuatan animasi, Penulis memulai dengan 

memisahkan dan membuat ulang geometri agar dapat dianimasikan. 

 

Gambar 3.11 Proses pembuatan Template 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

5. Instagram Feeds Neo Digital 

Konten yang harus didesain untuk Instagram Feed akun Neo Digital lebih 

mengarah ke tema dan topik yang ringan, penulis ditugaskan untuk membuat 

desain konten Feeds tebak-tebakkan. Berbeda dengan Instagram Story yang 

tugasnya lebih ke dalam bentuk instruksi, pada Instagram Feeds diberikan 

instruksi dan arahan copywriting yang harus ditulis di desain Feeds. 

 

Gambar 3.12 Desain Konten Instagram Feeds Carousel 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar 3.13 Desain Konten Instagram Feeds Carousel 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 Selain konten tebak-tebakkan, dibuat juga desain konten infografis dengan 

topik yang ringan sebagai berikut. 

 

Gambar 3.14 Desain Konten Instagram Feeds Carousel 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Kemudian berikut merupakan desain dikerjakan pada masa praktik magang 

lainnya: 

1. Daihatsu Rocky Pre-launch 

Selain dalam pembuatan konten dari dalam atau In-house, penulis juga 

mendapat kesempatan membantu divisi visual yang menangani pembuatan 
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desain digital untuk klien Daihatsu yaitu dengan project activation launching 

series mobil terbaru yaitu Daihatsu Rocky. Dari pihak Daihatsu dibuat 

pitching dan plan terhadap informasi referensi visual dan copywrite pada 

konten desain, dan Penulis mendapat tugas untuk mengerjakan dua jenis 

desain konten berupa video kuis dengan instruksi lampu flickering dan 

copywrite sedangkan yang kedua adalah pembuatan video Instagram Story 

memperkenalkan bintang tamu yang akan hadir pada event peluncuran mobil 

series Daihatsu Rocky. 

 

 

Gambar 3.15 Editorial Plan Daihatsu 

(Sumber: Berkas Neo Digital) 

 Pada pembuatan konten pertama, yaitu pembuatan Instagram Story yang 

memperkenalkan bintang tamu, diberikan brief pada slide editorial plan dengan 

instruksi lengkap dan referensi gambar yaitu scene dari video Youtube Rewind 

2020 Indonesia, penulis membuat desain konten dan berikut merupakan bentuk 

tahap revisi. 
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Gambar 3.16 Tahap revisi desain konten 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

Gambar 3.17 Urutan sequence video 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 Selanjutnya pada konten desain kedua yang penulis buat adalah berupa 

video kuis tebak-tebakkan yang memberikan kuis menebak kata dengan jawaban 

“It’s time to rock” yang merupakan slogan Daihatsu Rocky, pada brief hanya 

diberikan instruksi copywrite dan video lampu flickering, maka dari itu Penulis 

membuat konten dengan menggabungkan gambar lewat Adobe Photoshop dan 

membuat konsep sinar hologram mengikuti dengan tema activation Daihatsu 

Rocky yaitu cyberpunk futuristic dengan warna merah dan hitam. 
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Gambar 3.18 Aset gambar yang digunakan 

(Sumber: Shutterstock) 

 Berikut merupakan hasil gambar background yang dibuat dengan 

menggabungkan aset gambar. 

 

Gambar 3.19 Hasil background video 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar 3.20 Urutan sequence video 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

2. Greeting Card untuk Klien 

Sebagai perusahaan agensi yang melayani jasa terhadap klien, kebanyakan 

komunikasi dilakukan secara virtual lewat e-mail apalagi pada saat pandemi 

ini maka dari itu Penulis ditugaskan untuk membuat poster greeting card yang 

dapat dikirim secara digital untuk klien. Instruksi yang diberikan adalah 

dengan tema warna kuning, copywrite kartu dan aset gambar orang bersepeda 

dan dibuatlah empat alternatif konten sebagai berikut 

 

 

Gambar 3.21 Alternatif desain konten 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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3. Flazz Card untuk Hampers 

Menjelang masuknya hari perayaan suci Idul Fitri, Neo Digital berencana 

untuk mengirim hampers atau parsel lebaran dengan berisikan tanaman 

anggrek, kartu Flazz, kartu ucapan dan lainnya. Penulis ditugaskan untuk 

membuat layout kartu flazz dengan mengambil aset karakter dari Shutterstock 

dengan membuat kartu yang memberikan tema digital sesuai dengan agensi 

Neo Digital. 

 

 

Gambar 3.22 Desain kartu Flazz 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

3.3.2. Kendala yang ditemukan 

Selama proses praktik magang yang penulis lakukan di perusahaan agensi Neo 

Digital, penulis menemukan beberapa kendala dalam perlangsungan kerja 

diantara-Nya adalah lokasi tempat kerja atau perusahaan yang letaknya jauh dari 

rumah penulis apalagi karena penulis tidak memiliki kendaraan bermobil ataupun 

bermotor sehingga setiap bulan pertama di mana penulis diwajibkan setiap hari 

untuk datang ke kantor membuat penulis harus memilih untuk pergi dan pulang 

dari kantor dengan jam yang sangat larut atau menghabiskan biaya berlebih. 

 Kemudian terjadi masalah susah berkomunikasi karena dengan adanya 

pandemi diberikan jadwal untuk datang ke kantor seminggu 3 atau 2 kali dengan 

tiap-tiap divisi memiliki jadwal yang berbeda. Tidak hanya jadwal yang berbeda 

saja, karena divisi penulis yaitu account executive merupakan bidang yang sangat 

berbeda dengan divisi tim visual yaitu divisi yang lebih cocok dengan bidang 
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penulis yaitu desain grafis, juga bagian yang membuat penulis cukup sulit untuk 

koordinasi dan komunikasi dengan departemen atau divisi yang berbeda, apalagi 

dengan berbedanya penempatan divisi maka berbeda juga lantai ruang kerja di 

kantor, khususnya divisi tim visual.  

Selain itu juga, penulis diberikan tugas untuk membuat Instagram Story 

pre-launching Daihatsu Rocky, namun dari brief yang sangat singkat dan karena 

kemampuan penulis dalam menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro yang 

sangat awam dan terbatas membuat penulis kewalahan untuk mengerjakan tugas, 

apalagi dengan klien yang bernama besar dan juga waktu tenggang yang diberikan 

tergolong singkat, sehingga penulis merasa hasil dan waktu yang digunakan untuk 

membuat desain konten tersebut memakan waktu terlalu lama dan tidak 

memuaskan.  

Kendala lain yang penulis temukan adalah berupa perbedaan minat 

terhadap apa yang dikerjakan dan perihal ketertarikan penulis di mana pada masa 

perkuliahan penulis lebih banyak merancang desain interaktif dan menyukai 

pembuatan UI/UX sedangkan pada masa pekerjaan lebih banyak diberikan tugas 

yang berhubungan dengan pembuatan dan menyunting video ataupun motion 

graphic yang membuat penulis merasa sulit untuk beradaptasi terhadap pekerjaan 

yang didapatkan selama masa praktik magang. 

  

3.3.3. Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

Untuk menanggapi dan menangani kendala yang penulis dapatkan selama masa 

praktik magang, penulis mencoba untuk mencari jalan yang lebih efektif untuk 

bepergian ke kantor yaitu dengan memilih untuk memprioritaskan kesehatan pada 

masa pandemi dan bulan Ramadhan untuk datang ke kantor pada waktu yang 

sesuai, selain itu penulis berusaha untuk bertanya mengenai konten, konsep dan 

desain dengan spesifik agar komunikasi lancar dan memberikan hasil revisi 

secepatnya untuk mendapatkan jawaban revisi yang cepat agar dapat langsung 

dibenarkan dan pekerjaan terselesaikan secara efektif.  
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Selain itu, terhadap permasalahan terbatasnya skill dalam membuat desain 

dan menggunakan aplikasi penyunting video penulis mencoba menyelesaikan 

dengan banyak melihat video tutorial di peron Youtube seperti penulis yang 

sebelumnya sama sekali tidak mengerti penggunaan opsi basis seperti penggantian 

Green Screen dengan Chroma Key di aplikasi Premiere Pro.  

Terakhir, untuk menangani kendala perbedaan minat dengan pekerjaan 

yang didapatkan penulis berusaha untuk beradaptasi dengan pekerjaan dan proyek 

yang diberikan seperti mengasah skill, melihat banyak referensi dan 

mengaplikasikan teknik layouting yang sebelumnya sudah dipelajari pada masa 

perkuliahan ke dalam bentuk video dan lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




